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Jede Kunst hal ihr Geheimniss. — Dies kann Niemand erler-

nen
,
oder von aussen an sich bringen

,
auch lasst es sich nicht

durch gewisse Formeln und Ceremonien beschwören
,

sondern ein

Jeder muss es selbst in sich erzengen
,
und nur dér wird dessen

theilhaftig, dér die Kunst schöpft aus dem Leben dér Natúr, sie

aufnimmt in seiii innerstes Gemüth mit reiner Seele
,
in ihr leben-

dig lebt und mit ihr verlraut wird. — Dér alléin ist ein Einge-

weihter und erhalt Offenbarungen. Dér alléin versteht das Wort.

H u f e 1 a n d.



SZERETETT

ROKONINAK
(írok hálája emlékéül

^
t

AJÁNLJA

iSZERZ.



Digitized by the Internet Archive

in 2015

https://archive.org/details/b22388540



Az ember élete általában
,

’s igy a’ né is a’ fogamzás-

kor kezddik; azon perczkor tudniillik, midn a’ npete (ovum

femineum) felélesztvén (foecundállatván)
,
benne egy uj em-

ber életének csirája fejledezésnek indul , ’s a’ magzat napról

napra növekedvén, az ötödik hónap második felében az anyanö

bastakaróin is észrevehet mozgásokkal jelentgeti életét

,

inelly mozgások a’ magzat ersödtével mindinkább nagyob-

bodván , végre rendesen a’ kilenczedik hónap végével olly

tökélyre hág a’ kisded élete, miszerint az annyávali közvetlen

összeköttetést nélkülözheti
, ’s ettl t a’ természet megsza-

baditni törekedvén
, nagyobb mozgásokra nógatja, és e’ moz-

gások
,

’s azon hatás , mellyel e’ korban már mint idegen test

az annya szülrészeire gyakorol
,

a’ méhet összehúzódásokra
ingerük

,
mellyek növekedlével az anyának tetemes fájdalmai

közt születik a’ kisded ember. *)

*) Ezen uj embereknek neme, azt hiszem, a’ nöpete minségétl
függ. — Mézelem szerint vannak hím- és nnem peték. Ha
nnem pete vál el a’ petefészektl ’s vitetik a’ méhbe

,
a’

születend ember némber lesz; ha pedig hímnem pete élesz-

letett fel
,

férfi j a’ világra. — Találkoztak olly természet-

tudósok is, kik a’ kifejlend nem minségét a’ nszülés me-
chanismusában

,
mások a’ nszülk egyéniségükben ’slb.

vélték rejleni. — Bennem a’ fenebb eladott hitet azon ta-
pasztalás gerjeszt

,
miszerint a’ löbbfeleségségben és több-

férjüségben él népeknél majd nem egyenl számú férfi- és

nömagzat születik
, éppen úgy mint az egyfeleségséghen

élknél: mi kétségkívül lehetetlenség volna
,
ha a’ különböz

nem okát bizonyos mködésben vagy egyéniségben nem pedig
a’ hím- és nnem npeléknek a’ természet által a’ petefész-
kekben történt egyenl felosztásában kellene keresnünk.
Ersíti ezen véleményünket az állatoktól vett analógia is

,

mellyeknek némelly fajainál egy hímre gyakran pár száz ns-
tény is esik

, ’s az ifjú nemzedék mégis keveset különbözik
egymástól a’ hím- és nnemek számát tekintve.
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A’ szüleléssel bevégzödvén a’ rnagzallíor, kezdetét a’

csecsemkor veszi; errl azonban, valamint a’ gyermekkorról
is

,
mint az éleinek ollyan szakairól

,
inellyekben

,
a’ nemz-

részek kivételével, keveset különbözik a’ némber a’ férfitól,

alább emlékezendünk
,
midn a’ nrl mint anyáról leend szó;

’s most átmegyünk a’ néletnek negyedik ’s felette érdekes
idszakára

, a’ serdüléskorra.

A’ serdüléskor (pubertás) különböz éghajlatokban kü-
lönböz idben veszi kezdetét. A’ forró égv alatt korábban

,

a’ hideg alatt késbben ; nálunk
,
mint a’ mérsékelt égv la-

kosinál közönségesen 14— 16 éves nknél szokott megjelenni.

Nem csekély befolyást gyakorol még a’ serdlési kor korábbi

vagy késbbi beköszöntésére a’ nevelés, társalgás, foglalko-

zás, életmód, álom ’slb.

A’ serdüléskor közeledtekor az egész lest szaporább

kifejtésnek indul
,
az arcz vonásai ’s a’ hang változnak ; az

emlk — a’ nkecs gyöngyei — szembelünleg emelkednek,

a’ vértolulás következtében feszülvék , kévéssé fájdalmasak
,

’s a’ férfikezek érintése , mellyel elbb egykedvüleg trtek
,

most már a’ közérzékre kellemes
,

bár helybelileg kévéssé

fájdalmas érzést okoz
;
a’ küls és bels nemzrészek lökéle-

tesbülnek
,

’s valamint a’ lest egyéb tagjai is domboriibb ido-

mot öltenek. A’ nk szemérmesbekké válnak bár, a’ férfiak

társaságát óhajtják
,

’s tilkolódzva gondolkodnak gyakrabban

a’ házasságról. — Illy elzmények, ’s nem ritkán pár hónapig

bizonyos idben visszatér helybeli görcsös méhfájdalmak ,

általános levertség, élvágyhiány, ’s felváltva hideg borzalmak

’s hség közt megjelenik a’ serdüléskor csalhatlan jele a’

holdszám.

A’ holdszám a’ nk serdülés! idszakától
,

azoknak

48—50-ik évükig koronként megjelen rendes életmködés,

melly a’ npetét magában rejt Gráf hojagcsájának a’ petefé-

szek felületérei emelkedésében és felpattanásában áll. — A’

npele ekkor vagy megemésztelik
,
vagy felélesztetvén ren-

desen a’ mehkürtön keresztül a’ méhbe vitetik ’s emberré

fejlik ki.

Ezen életmködés az életnek felebb eladott korszaká-

ban minden 27— 28-ik napon szokott eljöni, kivévén a’

terhesség és szoptatás idejét. Idszakonkénti megjelenésének

okát az emberi életmívezet egyéni éleiének a’ nagy természet

’s egyes csillagzatok — leginkább a’ hold — éleléveli viszo-

nyában és összeköttetésében kell keresnünk. — A’ holdszám
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meirjelentekor a‘ nemzc'irészek ós emlk
,
leginkább pofiig a’

nádrahüvely fels rés'/.ét ’s a’ méh nyilasát fed nyálhárlya

duzzadlabb; hasonló duzzadást veszünk észre a’ méh üregé-

ben is, — A’ méhkürtöknek eeyike vérrel telik meg ,
vala-

mint a’ kürtnek megfelel petefészek is, mellyben a’ Graf-

hojagcsának felpallanásából ered kivájat látható. A’ nemz-
részek mködése felmagasztalt állapotban lévén

,
azokra ,

de

különösen a’ petefészkekre ’s a’ rnéhre nagyobb mennyiség

vér tolni
,
mellynek savós része a’ méhüregbe átszivárog

,
’s

abból a’ nádrahüvelyen keresztül foly ki.

Megjegyzend; rnikép a’ véres kifolyás csak egy részéi,

csak jelenségét (symptoinájál) képezi a’ petefészkekben ko-

ronként történni szokott foecnndalivus életmködésnek
,
azaz

boldszámnak
;
— hogy a’ fogamzás csak akkor történhetik

meg
,
midn a’ petefészkeknek ezen átalakulása koronként

megjelenik, ’s igy sem a’ serdülés eltt, sem a’ holdszám

megsznte után; — ’s hogy a’ holdszám az egész életmve-
zelre ’s abban elforduló betegségekre, különösen az ideges

kórokra felette nagy befolyást gyakorol.

A’ holdszámfolyás 3—8 napig tart, ’s ekkor a’ néinbe-

reknek különböz egyéniségük szerint 2— 6 obony vér ürít-

tetik ki rendesen. Sokfélék azonban annak a’ rendes állapot-

lóli eltérései.

Gyakran éveikben elhaladt szüzeknél sem jelent még
a’ holdszám meg, midn vagy az egész életmvezet vagy kü-

lönösen a’ nernzörészek kifejlésükben hálramaradtak
,
vagy

az utóbbiak természeti hibákon alapuló kórokban szenvednek.

Megtörténik mindazáltal nem ritkán, kogy a’ belnemzrészek-
ben a’ foecundativus életmködés véghezmegy, a’ méhbe a’

vér is kiszivárog, de a’ nádrahüvely, vagy a’ szzhártya állal

egészen befedve
,
vagy más kinövések által bedugulva lévén,

’s a’ vér ki nem folyhatván, a’ méh üregében összegyl, ’s nem
ritkán az illy ártatlan hajadonok terhességgel gyaniisílalnak.

Másoknál a’ havilisztulás hosszabb ideig rendesen jeleni

meg, ’s a’ nélkül hogy azt terhesség, szoptatás, vagy nagyobb
betegségbüli idlés (convalescentía) okozná

,
kimarad

;
vagy

megindulván, minekelölte lefolyását bevégezte volna, félbe-

szakad. — Másoknál ismét a’ rendesen kiürítelni szokott vér-
mennyiségnél feltünöleg kevesebb ürílletik ki. — Alig j el
a’ némberi élelmvezetben nagyobb kór, mellyhez a’ holdszám
utóbb nevezeti rendetlenségeinek egyike

,
mint kórjel ne

csatlakoznék.
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Iloffyha a’ petefészkekben megtörténik ugyan havonként
az életmködés

, de a’ méliüregbe vér nem szivárog
, ’s igy

ki sem ürílelhetvén
, az életmüvezelben marad vissza; ebbÖl

a méh s a has vértejessége minden káros eredményeivel
együtt elbb utóbb kifejlendnek. Ha pedig a’ ki nem ürülhet
vér más utat vesz ’s egyéb életmvekre tolong, azokban gy-
ladást

,
vérfolyást, az elválasztás és táplálás rendetlenségeit,

az idegeknek felettébb izgatását, ’s ezekbl ered súlyos
nyavalyákat idéz el.

Ha a’ havitisztulás a’ serdülés rendes ideje eltt jelenik
meg, idelttinek neveztetik; mi leginkább az egész élelm-
vezct vagy különösen a’ nemzrészek kora kifejiésének

,
’s a’

képl élet életbségének eredménye. — Némelly nknél na-
gyobb mennyiség vér üríttelik ki

,
mint mennyit életmve-

zetük kár nélkül trhet. Okozzák ezt mind azon ártalmak

,

mellyek a’ vérnek a’ méhre való tolulását
, vagy a’ rnéhbli

visszafolyását ’stb. eszközük. E’ kóros állapotot nem ritkán az

egész test elsoványodása , az életer elgyengülése, az elve-
télés ’s a’ nemzrészek többféle kórjai szokták követni.

Különös figyelemre méltó még az úgynevezett helyettes

holdszám (monstrua vicaria), midn t. i. a’ rendes havitiszlu-

lás kimaradván, azt pótlólag, nem a’ méhben, hanem más
valamelly életncben — p. o. a’ tüdkben, gyomorban, a’

brben ’stb. — történik havonként, a’ rendes holdszámnak
megfelel idben vérkiürités. — E’ bámulatos tünemény okát,

a’ tisztulás idejekor az egész némberi életmvezet felmagasz-

talt éleiében kell keresnünk
; midn a’ méhben , bármelly ok-

ból el van fojtva az életer
, ’s ugyanez valamelly más élet-

mben annál nagyobb mértekben fejük ki
,

’s az abban tör-

ténni szokott elválasztási koronkint véressé változtatja ;
—

nudlynek következménye az életm nemességétl
,

a’ kifolyt

vér mennyiségétl ’s azon út minségétl felléleleztetik
,

mellyen keresztül a’ vérkiürités történt.

A’ havilisztuláskor kiürített vér is eltér néha a’ rendes

állapottól : hol folyékonyabb
,
srbb vagy megaludt ; hol vi-

lágosabb vagy setélebb szín, kellemetlen szagú; hol nyál-

kával
,
genynyel ’slb. van vegyítve

;
hol pedig vér helyett a’

nket annyira gyötr, ’s mindinkább különöséíi a’ nagyváro-

sokban
,
elterjed fehérfolyás jelenik meg. Melly eltérések-

nek oka részint az élelmvezetbeni hibás vérkészilésnek
,
ré-

szint a’ méhbeni rendellenes vérkeringésnek ; a’ vérnek a’

méhben vagy hosszabb
,
vagy igen rövid ideigi tarlózkodásá-
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nak
,
nem rilKán a’ mélibeni ’s nádrahüvelybeni kóros elvá-

lasztásoknak
,
gyulaclásnak ’slb. tulajdonítható.

Némelly némbereknél sok kellemetlenséggel ’s bajokkal

van egybekötve a’ holdszám ; igen nagy levertséggel
,
gör-

csökkel, fájdalmakkal ’s más életmködések rendetlenségeivel.

E’ bántalmaknak legtöbbször a’ gyengeség az oka ,
mclly kis

mennyiség vérvesztés által is gyakran igen növekedik
;
má-

soknál a’ méh felmagasztalt érzékenysége
,
véredényeinek

duzzadása
,
a’ nemzörészek lappangó gyuladása

,
azoknak or-

ganicus betegségei ’stb. által idéztetnek el.

A’ serdülés! korban ébred fel a’ nemiösztön
^

’s annak

kifolyása
,
a’ szerefe/n; — azon érzelem tudniillik, melly a’

józan ész korlátain túl nem csapongva, még a’ legszerencsét-

lenebb ,
testileg és lelkileg szenved embernek is képes, leg-

alább pillanatilag túlvilági gyönyört eszközölni
;
— de ha az

ész kormányát lerázza
,
böszült indulattá fajul

,
’s a’ legszo-

morúbb, többnyire gyógyíthatlan lelki ’s testi nyavalyákat
idézi el.

A’ szerelem boldog- ’s boldogtalanra osztatik.

A’ nk boldog szerelmének nevezzük a’ nemiösztönböl
sarjadó

,
’s annak kielégítésére *) titkosan törekv egész lé-

*) Ae emberek nagyobb része a’ szerelmet olly tiszta szellemi-
nek hiszi, melly anyagisággal összeköttetésben vagy viszony-
ban nem áll. — Hogy ezek véleményükben csalatkoznak

,

kitetszik a’ kétnem (hermaphrodit) nkbl is
,

kiknél a’

nemzörészek tökéletlenek
,

tehát a’ nszülésre és nemzésre
alkalmatlanok lévén

,
a’ nemiösztön bennük tökéletesen nem

ébred fel, s azért hiányzik náluk ennek kifolyása is, a’ fér-
fiak iránti szerelem. — Valamint bizonyos az is : miszeriirl

bármilly fellengós — ’s még anyagi táplálékot sem nyert —
szerelme légyen valamelly nnek bizonyos férfi iránt

,
’s e

férfi baleset által nemzörészeiben késbben annyira megcson—
kítatik, hogy a’ nszülésre alkalmatlanná válik, ’s errl be-
léje az imádásig szerelmes n egész bizonyossággal értesül,
e n szerelme azon férfi iránt, mint ollyan iránt, kivel az
emberi nem szaporítása

,
mint a’ szerelemnek fczélja, el nem

érhet talán akaratlanúi is
,
de minden bizonynyal meg-

sziiuik
,

’s szeretetté, barátsággá változik. Mi bizonyosan nem
történnék

,
ha a szerelem olly tiszta szellemi volna

,
melly

az anyagisággal semmi viszonyban nincs.
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nyüköa elömlötl bájló érzelmet; melly a’ kedvelt férfi által

viszonoztatván
,
azzal , azon társaságnak, mellytiez tartoznak,

bevett törvényes szokása szerint egyesülhetni
,

’s így emberi
nemünknek

,
a’ nemiöszlön kielégítése általi fenlarlását, mint

a’ szerelem legfbb czélját — a’ nélkül hogy morális érzetük

sértetnék — minélelöbb elösegé’hetni reményük.
A’ boldog szerelem az anyatermészetnek valódi áldása

,

melly nemcsak minden szép
, jó ,

üdvös ’s morális cselekvé-

nyekre szolgál ingerül, ’s megedzi az élet tömérdek viszon-

tagságai könnyebb eltrésére az emberi keblet
;
nemcsak az

emberi elmét emeli rnagasztosb állásra : hanem az egész élet-

erre
, ’s a’ test minden életmveinek mködésére gyengéd

izgatása által kellemesen hatván
,

az egészséget fentartja ’s

emeli. Azonkiviil sok lelki ’s testi betegségekben — különö-

sen a’ nemzrészek kóros állapotában gyökeredzettekben —
mellyek ellen gyakorta az orvos több évekig haszontalan

harczolt, ’s a’ gyógyszertár szereinek nagy részét sikerellenl

felhasználta, — megjelenvén észrevétlenül jóllév angyal-

ként a’ boldog szerelem
,

’s édes balzsamával táplálván a’ be-

teget
,
csak hamar kiragadja azt a’ halál jégkarjai közöl , ’s

fentartja az éleinek.

A’ némberek boldogtalan szerelme azon édes fájdalom ,

melly szerelmük nem viszonozásából vagy akadályoztatásából

— ’s Így az emberi nemnek
,

a’ nemiösztön kielégítése általi

fentarlására ’s szaporítására tudtok nélkül törekv vágyuk ’s

reményük hiusultából — ered; ’s a’ nökebelt kedves kínok-

kal gyötri.

Ha a’ boldogtalan szerelem hosszabb ideig
,

tán több

éveken keresztül kínozza a’ nt ,
lehetlen ,

hogy egészségére

káros befolyást ne gyakoroljon
;
st nem ritkán mint lassú

hatású méreg rágódván életerején
,
vagy apránként kimeríti

azt, vagy más kórokat idézvén el, a’ kérlelhetetlen halállal

jegyzi el sok jó testalkatú ’s szép hölgyeinket. Felette szo-

inorító még, miszerint az illy szerencsétlen nk, kivált ha

idegrendszerük gyengébb alkotásu vagy búskomor vérmérsé-

küek ,
’s Így a’ boldogtalan szerelembl ered betegségekre

hajlandóbbak ,
ha utóbb szerelmük megsznik is ,

vagy szen-

vedéseiket elidézett körülmények ’s gátok elhárítatván
,

a’

kedvelt férfival egyesülnek, ’s ennélfogva elbbi szerelmük

boldoara változik bár : ez többé a’ már nagyobb mértékben

kifejlett nyavalyákon ,
kivált szívkórokon nem segélhet, va-

lamint az orvos sem
,
ki legfelebb testi szenvedéseiket cny-
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hítve, lürhelöbbé teszi, többnyire önvélkük nélkül, hervadozó

éltüket
,
niellyet minden iparkodása ’s fájdalmas érzelme da-

czára is kénytelen nem sokára a’ legyözhetlen halálnak

átengedni.

Az anyatermészetnek föfeladata lévén önmagát
,

’s en-

nek következtében az emberi nemet is, mint a’ természet

kiegészít részét fentartani
,
nem vélte elégségesnek, hogy a’

nöszüléssel
,
mint az emberi nem szaporításának általa kijelelt

módjával egyedül a’ legtulságosabb gyönyört hozza összeköt-

tetésbe : hanem azonkívül egy arra vonatkozó fenséges szel-

lemi élvet, a’ szerelem ösztönét csepegteté az emberi kebelbe,

melly a’ nben, mint ollyanban, ki leginkább nemünk fenlar-

tása tekintetébl van alkotva
,
tetpontját érte el. — A’ sze-

relemnek kétségkívül legmagosabb fokát a’ n szükséglétté

,

mert a’ terhesség kellemetlenségei, a’ szüléi fájdalmai, a’

csecsem ápolása ’slb., a’ szerelemnek mindannyi eredményei
reá háromulnak.

Milly kegyelettel viseltetik maga a’ természet a’ szere -

lem iránt, kitetszik azon körülménybl is: miszerint a’ bol-
dogtalan szerelemnek még fájdalmait is bizonyos édes érzés-
sel vegyíté

,
’s a’ szív annak kínjaiban is gyönyört talál.

Szükségesképen kellett pedig a’ természetnek az em-
berbe a’ szerelmet oltani azért is, hogy azt mint eszközt
használja az emberi nemnek az elkorcsosodástóli megmenti-
sére ’s a’ középút megtartására. — Tudva van

,
mikép két

gyenge testalkatú ember egyesültébl bizonyosan nem vár-
hatunk óriási sarjadekot; ennek következtében a’ természet
úgy alkotá a’ szerelem érzelmét, hogy az alacsony alkotásún magos férfit, a’ magos alacsonyt, a’ karcsú n izmos
férfit, ’s az izmos karcsút ’stb. érdemesítsen szerelmére.

E’ tekintetben csupán az emberi erre nézve van némi
kivétel. A természet erteljes sarjadékot óhajtván

, úgy ren-
del

,
hogy a némber leginkább ers férfit bálványozzon

szerelmével
; mit hogy a’ nk híven teljesíinek, világosan

tanúsítja azon tapasztalásunk is
, hogy k más férfiak fölött

kedvelik a katonákat
; ’s pedig korántsem csillogó ruháza-

tukért, hanem — bár a’ nagyobb rész hajlamának e’ valódi
okát nem is sejti — mivel azokban bátorságot, vitézséo"et,
veszélyekkel! ’s viszontagságokkal! daczot ’stb.

,
mint az er-

nek mindannyi kifolyásait többször van alkalmuk szemlélni ;
s ezért okét ersebbeknek

, férfiasabbaknak hivén
, ösztön-

szeruleg felejek hajlanak
,
mint ollyanok felé, kikkel, hilök
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szerint, ersebb, a’ lermészcl óhajtásának inkább megfelel
ivadékot fognak nemzbetni.

Ezen okból alkolá továbbá a természet akként a’n sze-

relmét : hogy ugyanazon idben szerelmével csak egy férfit

boldogítson, kitl szinte hivséget követeljen, nehogy kicsa-

pongás által egyik s másik fél is erejét vesztvén, gyengélked
gyermekeket hozzanak világra. — A’ természet ezen intéz-

ményének szükséges eredménye a szerelemféltés ; ez az okos

ész kormánya alatt a szerelem jótékony tápláléka lévén
,
két-

ségkívül üdvhozó az emberiségre nézve
,

melly azonban

,

fájdalom, nem ritkán dühösségé fajulva, tömérdek erkölcste-

lenség és lelki s testi bajok szülje.

A’ szerelemnek kifolyása a’ tetszvágy
,
melly bizonyos

határok között ártatlan dolog; azokon átrontva azonban túlsá-

gosé vál ,
’s mint Hlyen nemcsak nevetséges

,
hanem kárho-

zalos már magában is
,
még inkább pedig a’ pipere

,
mint kö-

vetkezménye által; mi részint a’ ruházat némelly fajai, részint

a’ szépitszerek használata következtében az egészséget

romboló
,

’s a’ hölgyek életét id eltt elöl ártalmak közt

nem kis szerepet játszik.

A’ hölgyruházat közt az egészségre nézve legkárosabb

a’ mellszoritó
,

mellyel a’ mell és hasüreg módfelett össze-

szoritatván ,
ezeknek belsejében fekv életmveket rendes

helyzetükbl ki- ’s egymásra szorítja, azoknak mozgásait, a

vérkeringést ’s lélekzést akadályozza
,

’s hogy egyébb baj o-

kat ne említsek
,
igen gyakran tüdvészt, elvetélést okoz,

Oalalabb nknél pedig az emlk kifejlését gátolja. — Ha csak-

ugyan nem nélkülözhetik azt a’ nk ,
legalább arra ügyelje-

nek
,
hogy azok halcsontot vagy indiai nádat ne foglaljanak

magukban, Legkevésbé ártalmasak az újabb idkben kanosuk-

kal (g. elast.) készült mellszoritók. De ezek se szorítassanak

rendkívül nagyon össze ,
már azért se ,

mert nem érnek a

nk ezen összesaj tolással óhajtott czélt; hisz a’ férfiak a szép

hölgyet nem átmarkolni, hanem átkarolni szeretik. —- Czél-

irányos volna, ha a’ mellszoritók helyett a’ nadrágok jnének

inkább divatba ,
mellyek nyáron a’ por

,
télen pedig a’ hideg

ellen védik, leginkább havitisztiiláskor, a notörzsök alsó ré-

szét ’s a’ czombokat.

A’ tetszvágynak eredménye még a’ sokféle szépitösze-

rek divatba jöltcl inellyekkel a’ hölgyek részint már a’ ter-

mészet által a’ nélkül is remekül alkotott tagjaik kellemel

mesterségesen nevelni, részint némelly testrészeiknek, a
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korszellem állal nem elég szépnek sarlóit színét divalosbra

festeni törekesznek. — Kvetkez szín festékek szoktak

közönségesen használtatni: a’ fekete; a’ haj, szemöld és

szempillák befestésére ; fehér : az abrázal
,
nyak

,
emlk és

kezek fehérítésére
;
az arcz

,
ajkak ’s körmök pirositására : a’

piros; a’ vérerek utánzására: a’ kék. — É’ festékek az

egészségre nézve általában mind ártalmasok ; kevésbé
,

’s

majd nem egyedül a’ kipárolgás akadályozásával
,
az állat- ’s

növényországból szármozottak
;
nagyobb mértékben ártalma-

sok ollyanok
,
mellyek az ásványok országából erednek, ezek

nemcsak helybelileg tartós ffájásokat, a’ hajnak ideltti
megöszültét , kopaszságot

,
az arczon és emlkön sr hosz-

szas redöket ’s barázdákat hoznak el: hanem hosszabb ideigi

használat után az egész eletmvezetet megmérgezve , az asz-
kórnak, 's ennek következtében görcsös fájdalmak ’s más
ideges bántalmak elidézji. — Ehhez járul még az is, hogy
a’ festészetnek e’ nemével szinte nem érik el az illet jó höl-
gyek a’ kivánl czélt

,
a’ férfiak tetszését

; st ellenkezleg e’

tényük által nevetség
, megvetés tárgyává válnak. — riz-

kedjenek még a’ hölgyek a’ hajnak nagyobb megszorításától

,

annak égetés általi gyakori felfodorításától, ’sers igen illatos

hajkencsöktl
, olajoktól

, nehogy a’ haj felebb említett kór-
jainak alkalmatlanságát kelljen türniök.

Az élet serdülés! idszakának haladtával mindinkább nö-
vekedik a némberben a nemiösztön kielégítése utáni sóvárgás,
mellynek vagy természet elleni —

,
vagy természetes mó-

don lehel eleget.

Azon természet elleni módok közöl, mellyek állal a’ nk
nemiöszlönüket kielégíteni törekszenek, csak az önfertöztetést
említem

,
melly a’ nagyvárosokban naponta több követket ’s

áldozatokat számlál. Sok volna elsorolnom az önferlöztetés-
böl ered lelki s testi nyavalyák halmazát

,
elég légyen meg-

említenem : mikép azon ártalmak között
, mellyek az embert

*) Meg vagyunk gyzdve ugyan arról, miként a’ természetben
mi sem történhetik a’ természet ellen : de minekutána felebbi
kitétel alatt olly tényeket akarunk értetni, mellyeket a’ ter-
mészet is ellenezni

, azaz roszaknak tartani
, látszik

;
illy ér-

telemben jónak láttuk ezen
,

több szerzk által használt
felosztást követni.

’
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legvirágzóbb életkorában, a’ serdülési idszakban, oliy tete-
mes számmal ragadják ki az élk küzi, bizonyosan egyik f-
helyen áll az önfertoztelés — Az úgynevezett lesbiai szere-
lemrl (amor lesbius)

, mellyben n nvel gyakorolja a’ n-
szülés mechanismusát

, nem szóllok
; valamint a’-neiniösztün-

nek bizonyos mszerek által történni szokoll kielégítési mód-
ját, ’s annak egyéb az emberiségei lealázó gyakorlatát is

hallgatással mellzöm.
A’ nemiösztönnek természetes módoni kielégi tése vagy

a’ természet által a’ kielégítési actushoz kötött czél elérésére
— azaz nemünk szaporítására — van irányozva

,
— vagy

nincs. — Ha nincs a’ természet által a’ nszüléshez kötött

czél elérésére irányozva
; ismét vagy csupán a’ nemiosztön

kielégítésével kapcsolatban lév gyönyör élvezhetésének vá-
gyából követtetik el a’ nszülés (= kéjelgés

,
fornicatio)

;
—

vagy a’ gyönyör utáni sóvárgás- ’s egyszersmind haszon-
vágyból vitetik véghez (= ágyasság^ concubinatus); — vagy
végre minden élvvágy nélkül, csupán pénzszomjból zetik
az, ’s keresetmódnak használtatik (= paráználkodás

,

mere-
tricatio).

A’ nszülés gyakorlatának most említett három nemei
ellen , mellyek a' természet czéljával , a’ morál ’s vallás el-

veivel ellenkeznek
,
egyesek ’s családok nyugalmát ’s pénz-

viszonyaikat zavarba hozzák
,
a’ nyavalyák egész seregét e-

redményezik, különösen a’ bujakór bujatenyésztének fté-
nyezjét képezfk

,
’s legtöbb öngyilkolásoknak nemzji — az

álladalomnak minden törvényes eszközökkel ellenszegülnie

kötelessége. ’S minthogy azokat tökéletesen meggátolnia nem
sikerlend , azon kell lennie

,
hogy a nszülés gyakorlatának

e’ nemei minél ritkábban forduljanak el; mit fleg a’ ntlen-

ség gyérítésével fog eszközölhetni. — A’ ntlenség pedig

minden bizonynyal gyérülni fog: csak hirdettesse fenhangon

a’ természetnek — melly szabadalmat senkinek sem osztogat

— ama föparancsát
:
„tartsd fel nemedet“; igyekezzék kiir-

tani azon
,
némelly népeinél divatozó vétkes elítélet gyomát,

miszerint sokan
,
elég botorul

,
a’ ntlenséget erénynek hi-

szik ;
alkosson az özvegyek és árvák ügyén segít czélszerü

törvényeket, ’s hajtsa azokat erélyesen végre; rendelkezzék

észszerüleg
,
hogy polgárainak tisztességes élet- ’s kereset-

módjuk
,
személy- ’s vagyonbátorságuk és szabadságuk le-

gyen
,
— ’s kételkednie sem lehet: mikép a’ ntlenség ellen

folytatott kiirtó harczában a’ czélt igen megközelítendi.
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A’ neiniöszlön kielégítése
,
a’ természet által a’ kielé-

gítési actushoz kötött czél elérésére , csupán a’ /íazassd^ban

történhetik.

A’ házasság: töhh férfi és egy nö (= löbbférjüség

,

po-

lyandria) ;
vagy, egy férfi és töhh nö (^= többfeleségüség

,

polygynia)
;
vagy végre

,
egy férfi ’s egy nö (= egyfeleségü-

ség, nionogamia) között kötött ünnepélyes szerzdés, melly

szerint az illetk magukat kötelezik, hogy egyesülten élvén,

a’ természet fötörvényének hódolva, a’ nemiösztön kielégíté-

sének gyakorlata által — a’ nélkül hogy morális érzetük sér-

tetnék — gyermekeket nemzeni
,

nevelni , egymást kölcsö-

nösen szeretni ’s ápolni igyekezendnek.

A’ többférjüséget semmiféle polgárosodott álladalom sem
tri; mert a’ házasság e’ neméhen igen kevés gyermekek
hozatnának a’ világra

,
a’ nk által a’ leghorzasztóhh vétkek

követtetnének el
,

’s a’ nemzörészek kórai sokkal nagyohh
tenyészetnek indulnának.

A’ többfeleségüséget töhh álladalmak törvényesen hevet-
ték, jóllehet ez sem czélirányos; mert a’ nk rabságát, nemi-
ösztönüknek természet elleni kielégítési módját, a’ szüzeknek
elrablását, a’ férfiak elgyengülését, elszegényedését, a’

gyermeknevelésnek több nehézségeit következményezi.
A’ házasság nemei közöl a’ természet ’s a’ status czélját

leginkább az egyfeleségüség mozdítja el , ’s a’ pallérozottabh
álladalmak egyedül ezt szentesítették

;
mert leginkább meg-

felel emberi természetünknek — mi a’ belénk oltott ’s

ugyanegy idben valódilag csak egy személy iránt nyilatkozó
szerelem ösztönébl is kitetszik — ez mind a’ gyermekek

,

mind a’ különböz nem jogait leginkább biztosítja
, ’s az em-.

berinem szaporítását legbiztosabban elmozdítja.
A’ balkézre kötött egyfeleségüséget

,
melly a’ házasok

’s azoknak gyermekei közt jogkülönbséget von maga után

,

csak ritkább esetekben lehet megengedni.
A statusnak

,
hogy minél több egészséges és ers

polgárokat nyerjen
, kötelességében áll felügyelni : hogy a’

nknek
, egész életmüveszetük tökéletes kifejtése elölt — mi

a’ serdülési kór bekövetkezte után pár évre szokott megtör-
ténni férjhez menniök ne szabadjon

;
mert a’ még igen

fiatal
,
gyengélked nknél ritkán szokott megtörténni a’ fo-

gamzás
, s ha sikerül is az

, többnyire elvetélést szenvednek,
gyenge, korán elhaló gyermekeket nemzenek; aszkórra,

ideges nyavalyákra, ’s gyermekágyi — ezeknél majd mindig
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halálos — kórokra felelte hajlandók. — Ügyelnie kell arra is,

hogy a’ házosulandók életkora bizonyos arányban legyen. A’
férfi 15 évvel lehet idsebb a’ némbernél.

Csak ollyan nknek engedje meg az álladalom a’ há-
zasságot

,
kik jó testalkotásuak ’s egészségesek

, nehogy a’

betegséget, születend ártatlan gyermekeikbe ’s férjeikbe olt-

sák
,

’s békételenségre
,
elválásra stb. alkalmat szolgáltassa-

nak. — Végre minekutána a’ házasság czéljának elérését mi

sem eszközli inkább , mint a’ házasok kölcsönös szerelme

;

intézkedni fog az álladalom az iránt
,
hogy a’ némbernek

,
az

anyatermészet által adott, szabadakarata sértetlen maradjon,

hogy a’ n szabadon nyújthassa kezét kinek tetszik
;

’s ennek

következtében némelly szívtelen gyámok és zsarnok szülök

erre vonatkozó kényuralmát erélyesen fékezendi.

A’ házasságban a’ nk az emberinem szaporilását a’

közösülés által eszközük. — A’ közösüléskor t. i. a’ férfimag

a’ nádrahüvelyen keresztül a’ méh üregébe vitetvén
,

’s a’

nöpetével érintésbe jvén, e’ kölcsönös, bizonyos idben

történt érintkezés következtében történik meg a’ fogamzás.

Vájjon az ondó ’s a’ nÖpete közti érintés magában a’

méhben történik-e, a’ petének a’ közösüléskor szinte a’ méh-

üregbei vitele által •, vagy pedig ezen érintés a’ petefészkek-

ben eszközöltetik az ondónak rögtöni felszivatása által — ’s

a’ már megfogamzott pete vitetik e’ csak késbben a’ méhbe?

bizonyossággal meghatározni képesek nem vagyunk
,
— már

azon oknál fogva sem : mert jól tudjuk
,
hogy több esetekben

a’ magzat az egész terhesség alatt a’ petefészkekben maradi,

’s fejlett ki
;
jóllehet erre azt felelhetnök ; miszerint ezen fe-

lette ritka esetekben is
,
mint a’ nádránkivüli terhesség más

nemeiben Cp. o. a’ hasbelí terhességben) a’ pete a méhbeni

megfogamzata után vitetett valószinuleg — reá nézve már

ekkor — e’ rendellenes helyre.

Mi az els véleményt pártolva, hajlandók vagyunk hin-

ni : mikép a’ petefészekbl a’ pete a’ méhüregbe vitetvén, olt

élesztetik fel (foecundáltatik).

Azoknak ,
kik azt hiszik

,
hogy az ondó a’ méhüregböl

rögtöni felszivatás által vitetvén a’ petefészekbe, ’s olt élesz-

tetik fel a’ pete, nem kellene elfelejlkezniök: mikép a’ szivó-

edények az ondónak cs^k higabb részét képesek magukba

felvenni , ’s tovább szállítói ;
már pedig szabad légyen ama

hitünket nyilvánítani
,
miszerint az ondó tömöttebb részében

tartjuk a’ felélesztésre megkivántató ert rejleni ;
mert a ta-
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paszlalás taniisílja
,
hogy az igen híg ondóval biró férliak a’

nópete felélesztésére nem alkalmasok.

Nem titok elttünk ugyan némellyeknek azon vélemé-

nye: mikép a’ felélesztésre elegend már az ondónak légköre

(aura seminis) ; melly állításuknál olly nknél szerzett ta-

pasztalásra hivatkoznak
,
kiknél a’ szüzhárlya még egész ép-

ségben volt, ’s mégis valódi terhességüket a’ bekövetkezett

szülés minden kétségen túltette. — Ezzel ugyan keveset bi-

zonyítanak: mert nem kellene elfelejtkezniük arról, hogy a’

szüzr rendesen félholdalakü lévén
,
még elegend hézagot

hagy, mellyen az ondó törnöttebb része is benyomulhat a’

méhbe. Minek volt szükséges tehát az ondó-légkört kigon-

dolni ?

A’ szüzeknek e’ makacs védelmezi *) még furcsábba-

*) Ezen tudós urak sokkal jobb szolgálatot tennének nemcsak

az emberiségnek és álladatomnak
,
hanem maguknak az ér-

deklett jó hölgyeknek is, ha ket, felvilágosítván, arra bír-

nák , miszerint szüzességüktl — a’ nélkül
,
hogy morális

érzetüket sértniök kellene — megválni törekedjenek. — Ha

mi helyzetükben volnánk
,

körülbelöl e’ szavakat inléznk

hozzájuk

:

,,Minekutána az anyatermészet a’ nt leginkább az emberi

nem szaporítása okáért alkotá
,

’s e’ czél elérése tekintetébl

beléje nemiösztönt, ’s annak kielégítése után törekv vágyat

csöpögletett
;
nem lehet észszerüleg nem következtetni : mi-

szerint olly n
,
ki a’ természet e’ vágyban nyilvánuló aka-

ratának hosszabb ideig makacsul ellenszegül
,

a’ megbántott

természet boszújának súlyát elbb utóbb érezendi. — Ezen
igazságot elegendkép bebizonyitá a’ tapasztalás, melly a’

testi lelki bajokkal küzd öreg (valódi) szüzeket mint makacs
szüzességük — e’ természet elleni vétkük — áldozatit

,
ta-

núságos például mutogatja a’ világnak.

“

Ezt azon urak nem tagadhatván
,

valószinuleg annyira el-

ragadtatnak a szüzek iránti nemes buzgóságuk állal
, hoffy

a’ természetet igyekezendnek igazságtalansággal vádolni

,

következleg okoskodva: Minekutána kétségkívül bizonyos,
miszerint az er és anyag vegyülete — mellyeknek egyike
a másik nélkül nem létezhetvén

,
’s igy egymást mindig fel-

tételezvén — képezi az anyatermészetet, mellynek anyagi és
szellemi élete ’s életének nyilatkozatai (manifestatioji) az
anyag és er közt öröktl megalapított törvények szerint ki-

Z
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Kai is sillílanak
;
— niolly fiircsasíí<rok közül szabad legyen

egyet megemlílnein. -- Bizonyos hölgyet t. i. — állírásuk
szerint — a’ véletlen olly fördobe vezetett, inellyben elölte
férfi fördötl volt

;
’s a’ szerencsétlen nö e’ fördö vizétl te-

herbe esett. — A’ nö, mint mondják, szepltlen jellem, ’s

a’ terhesség alatt történt orvosi vizsgálat szerint szüzÖrrel
ellátott (ez lehel) ártatlan szz (?) volt; ’s véleményük sze-
rint az elölte fördö férfi által a’ fürdbe bocsájtott ondó lég-
körének — a’ nö nádrahüvelyébe történt felvétele következ-
tében — lelt szánakozásra (de egyszersmind bámulásra) méltó
áldozatja. --- Én ugyan nem hiszem.

Az els , általunk pártolt véleménybl némileg megma-

fpjlö viszonynak eredményei •, minekutána bizonyos továbbá

hogy a’ nnek
,
valamint az anyatermészet minden más egyes

részének egyéni élete ugyanazon örökös törvényeknek hódol,

mellyeknek a’ nagy természeté; — e’ szerint szinte az anyag

és er bizonyos vegyületébl van alkotva; anyagi és szellemi

éleiének manifestatioji szinte az anyag és er közt, öröktl

megalapilott törvények szerint, kifejl viszonynak — ’s igy

nem szabadakaratuknak — eredményei : ki fogja tagadhatni

,

hogy a’ természet akkor, midn e’ nket szüzességük makacs

fentartásaért büntetleg sújtja, bár a’ makacsság nem szabad-

akaraluk, hanem az anyag és er közt létez viszony kifejlé-

sének eredménye
,
vélök minden következetesség nélkül ’s a’

legigazságtalanabbul bánik.

Mi
,
ez okoskodást illetleg, következkben öszponsosít-

juk nézetinket ; Az anyag és er közt valammt a' nagyter-

mészetben
, úgy a‘ nben , mint annak kiegészít részében

fendlló viszonyt

,

’s e’ viszonynak örökös törvények sze-

rinti kifejtéseit szívesen elismerjük ugyan; de tagadjuk

igenis a' természeti törvényeknek feltétlen örökelrendelést

(praedestinatiolj következtet

,

’s minden szabadakaratot

megtagadó módoni mködéseit. Mert ,
valamint elvitázhat-

lan igazság
,
mikép a' nagy természet egyik alkotórészét

képz anyag
,
mint helyet foglaló test öröktl létezik ’s lé-

tezni fog (Nem lévén a’ természetnek hatalmában valamit

semmibl teremteni, sem ollyasmit
,

mi már létezik, meg-

semmisíteni. A’ testek helyeiket változtathatják ugyan
,

’s

változtatják is
,

de üresen nem hagyhatják
,

minekutána a’
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{ryarázhalónak larijiik azl is: miéri történik mey oUy rilkán

lerhesséyen kívüli eyészséyes ?iö és férfi közli yyakorabhi nöszü-

lés után is a’ foyamzás ? Azért t. i. : mert a’ logainzásra inul-

hallanul szükséges kellék a’ méhrendszer felinagasztall életé-

nek a’ nö eg-yéniségélül függ bizonyos foka, hogy e' felnia-

gaszlalt állapotban a’ nöpete a’ pelefészektl különválva, ’s

közvetlen egyéni éleltei ellátva a’ petefészekbl a’ méhbe vi-

tetvén
,
még azon idperczben jjön a’ felélesztésre (foecnn-

dalio) elegend élettel biró férfiondéval érintésbe, mi.r a’

petében sem hiányzik a’ megfogarnzhalásra szükséges élet

Nem fog pedig hiányzani mindaddig, mig a’ természet czélt

érhetni reménylvén
,

a’ méhrendszernek bizonyos fokig fel-

magasztalt életét íentartja
;
különben ha e’ felmagasztalt álla-

pot vagy megsznik, vagy keletinél leebb száll, a’ pete mint

természetben üres hely nem képzelhet
,
sem a’ már létez a’

természet által meg nem semmisíthet
\
— vagy tán

,
mivel

a’ természetben üres hely nem létezhetik, a’ természet azt

körén túl fogja helyezni ? (hová ?) ez képtelenség); — va-

lamint iyaz
,

lioyy az elemanyayok ’s ezekkel kölcsönös

kapcsolatban lév elemerk helyhezletésétl ’s eyyméisra

bizonyos törvények szerinti hatásától C— és anyay

közli viszonytól^ füyy az eyész anyatermészetnek
,

’s a?i-

nak eyyes oryanizált részeinek eyyéni élete (^Egyébiránt az

elemanyagoknak is van egyéni életük ; mert az éleinek nyi-

latkozata az er, — er pedig nem is létezhetik anyag nél-

kül ’s viszont. De hol is volna elrejtve az er
,

ha nem az

anyagban ? Tán az üres helyben
,
melly nem létezik ? — És

mi tartaná meg az anyagot a’ helyben más, mint az attól

kölcsönösen függ er ? Tán ismét a’ nem lélez üres —
vagy az ideális betöltt hely ? — Az elemi erk ’s anyagok e-

gyéni életüknek öszvege ’s harmóniája képezi egyes élet-

mveknek részeit-, az egyes részek egyéni életének öszvege

’s harmóniája az életmvek egyéni életéi; bizonyos életm-
vek egyéni életének öszvege ’s liarmoniája bizonyos élet-

mves rendszerek (systemata organica) egyéni életét; az

életmves rendszerek életének öszvege ’s harmóniája képezi

egy kisebb egész életét (p. o. az ember élelmves rendsze-

reinek öszvege ’s harmóniája képezi az ember életét); e' ki-

sebb egészek — mellyek a’ nagylermészet egyes rendszerei-

nek életmvei — éleiének öszvege ’s harmóniája képezi az

I
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idegen test
,

’s igy mini árlalom fog hatni a’ méhre, ’s a’ méh
életereje a’ pete ellen szegül, és mint gyengébbet vagy rög-
tön megfosztja életétl

,
vagy legalább éleiének azon fokától,

melly a’ fogarnzhatásra szükséges. — Nem úgy ha a’ fogam-
zás megtörtént: mert ekkor a’ természet czélt érvén, a’ méh-
rendszer felmagasztalt élete nemcsak nem csillapul, hanem
különösen a’ képlöélel benne a’ legmagosb fokra emelkedik

,

a’ megfogamzott petével közvetlen összeköttetésbe teszi ma-
gát, ’s a’ magzat kifejtésének nagy munkájához fog. Melly

munkálatának kezdetét az egész némberi élelmüvezetben tör-

anyatermészet egyes rendszereinek éleiét (p. o. a’ csillagza-

tokét)
;

’s a’ természet összes rendszerei életének öszvege ’s

harmóniája képezi az anyatermészet életéi): úgy tagadha-

tatlan az is
,
miszerint az anyatermészet

,
's annak né-

melly részei, t. i. az élet tökéletesebb manifestatiojával —
szellemi élettel — ellátott lények a' természet elemlörvé-

ínyeire
,

’s az elemtörvényekböl összetett alsóbb rend tör-

vényekre uralmat gyakorolhatnak

,

’s azoknak mködését
vezérelhetik (Ezen uralom és vezérlet a’ lények szellemi éle-

tével bizonyos arányban áll , ’s igy legnagyobb mértékben

bir azzal az anyatermészet, utána annak rendszerei, t. i. a’

csillagzatok, a’ földön az ember); de a’ cardinalis termé-

szeti törvények mködését maga a' nagytermészet sem gá-

tolhatja
,
hacsak magát megsemmisüni nem akarná (Mi

képtelenség — mert azt akarva sem tehetné, hisz egy por-

szemet vagy elem anyagot sem képes megsemmisitni
,

annál

kevésbé önmagát, mint minden elemerök ’s eleinanyagok

öszvegét). — Ha tehát nómelly nk a’ természet alsóbb

rend törvényeinek bizonyos czélra irányzott kifejlésében

befolyásukat gyakorolni elmulasztották, ’s igy lépcsönkinl

felsbb törvények idéztetvén el
,
mellyeknek öröktl meg-

alapított menetét megváltoztatni többé hatalmukban nem

állván
,
azoknak engedelmeskedni hénytelenek. Váljon e'

nk e a' hibások
,
kik szabadakaratukat inig tehetségükben

állt nem gyakorolták
,
vagy a’ természet, melly örök ösvé-

nyétl akarva sem távozhatni ? — Bizonyosan e' nk. —
ekkinl a’ természetet nem vádolhatják

,
ha ket szüzes-

ségük — bár bizonyos idben már szabadakaratuk kell

befolyása nélkül történ — makacs fentartásaerl
,

mint

természet elleni bnért, érdemök szerint bünteti.
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énö revolutiü lUlal a’ vigyázó uj anyának ünnepélyesen Ind-

ára adja.

A’ férfi ondójában is szükséges kélségkivül az életnek

bizonyos foka
;
ez azonban egészséges férfinál nem szokott

hiányzani : mert a’ természet az egészséges férfitól nem bo-

csájlja el a’ magot addig, mig azt a’ pete felélesztésére (foe-

cundaliojára) szükséges élettel el nem látta : ha azonban a’

méhbei ürítésekor még nem talál ott petére, mellyel feléleszt-

hetne ,
— a’ méh életereje az ondó ellen mint idegen test

ellen szegülve, megfosztja azt egyéni életétl, ’s alkalmat-

lanná teszi a’ petefészekbl késbben érkez
,
bár a’ fogamz-

hatásra elegend élettel bíró pete felélesztésére. Ugyanez
történik akkor is, ha ellenkezleg az ondó akkor bocsájlatik a’

méhbe ,
midn a’ méhrendszer felmagasztalt állapotának bizo-

nyos fokán alul szállott, ’s a’ pete élete már vagy nem bir a’

szükséges lökélylyel, vagy nem lévén meg a’ megkivántaló
felmagasztalt állapot a’ méhrendszerben

,
a’ pete nem is vált

külön a’ petefészektl
,
következleg a’ méhbe nem is vi-

tethetett.

A’ nöpete felélesztésekor — a’ n anyának kenelvén
fel — kezdetét veszi a’ terhesség. — Terhességnek nevezzük
azon állapotját valamelly asszonynak , midn az testében egy
vagy több felélesztett népétét hord.

Mindjárt a’ terhesség beálltakor a’ nben közönséges
és helybeli változások jnek el. A’ közönségesekhez tartozik
a’ kedély

,
br színe, emésztés, az érzékek, az elválasztások

és kiürítések változásai. Helybeli változások az emlkön, ha-
son

, kül- ’s belszülrészeken tnnek fel. — A’ terhesség
további lefolyása alatt a’ méh edényeivel együtt mindinkább
kiterjed, falazatai vastagodnak

, fekvése folytonosan változik,
s élete magosabb fokra emelkedik. A’ n egész életmüvezete
a’ felmagasztalt táplálás

,
az idegrendszer változása ’s a’ méh

által a test többi részeire gyakorlott mechanicus nyomás kö-
vetkeztében átalakul.

A terhesség alatt minden ollyan ártalmakat
,
mellyek

rendkívül sebes vérkeringést, a’ méhre nagyobb vértolulást

,

általános elgyengülést, ’s a’ méhrendszer életének kimenté-
sét vonják maguk után ; különösen a’ külsértéseket

, indula-
tokat, undort ’s ijedséget okozó látványokat szorgosan kerül-
jenek a nk. Kerüljék a’ nszülésl is a’ terhesség egész ideje
alatt; mit minekutána teljesíteni nem fognak, — legalább
minél ritkábban

,
a’ terhesség kezdetekor pedig

,
midn a’



magzat még igen könnyen külünvál a’ mélilöl, ’s a’ letliesség

vége felé, midn nagy hajlamuk van a’ vérfolyásokra
,
kora-

szülésre slb.
,
épen ne kövessék azt.

Az álladalom ügyelettel leend a’ terhesekre, ’s azokat

még férjeik, szülik ’s g-yámjaik irányában is erélyesen vé-

delmezendi
;

az iigynevezelt gyermekhajtó banyákat pedig

példásan fogja büntetni.

A’ terhesség 9-ik hónapjának második felében áll be

n életmüvezetére nézve a’ legfontosabb crisis, a’ szülés
;
mi-

dn a’ kisded az annyávali összeköttetésbl kibontakozva
,

a’

magzathoz tartozó részekkel együtt világra hozalik.

A’ szülés mechanismusát rendesen maga a’ természet

végzi; jelen legyen mindaz. Ital némelly elkerülhellenül szük-

séges kezelések véghezvitelére egy okleveles értelmes bába
,

’s hacsak lehetséges orvos is, részint azért, mert a’ bekövet-

kezhet rendellenes szülést nem lehet mindig elrelátni, ré-

szint, mert gyakran olly véletlen tünemények jiiek el,

mellyeknél néhány percztl függ a’ nnek élele vagy halála.

Elegend ,
ill fizetéssel ellátott orvosi személyzetrl pedig ,

kik legfbb javunk — egészségünk ’s életünk felett rködje-

nek
,

’s rködhessenek, minden valósággal polgárosodott ál-

ladaloin gondoskodandik.

A’ szülés után rendesen 6 hét kívántatik ,
inig a’ n

életmüvezete ,
különösen a’ méhrendszer korábbi állapotát

visszanyeri. Ezen idközben, melly gtjermekágyi állapotinxk

neveztetik
,
leginkább a’ g-yerinekágyi tisztulásra ’s a’ tejel-

választásra kell figyelni, ’s e’ tekintetben is az orvos tanácsát

híven Ivövetni. Felette kárhozatos legtöbb nknek azon szo-

kása
,
miszerint pár nap múlva ágyukat odahagyják ’s rendes

foglalkozásaikat végezik. Ritkán hagyja a’ természet ezeket

büntetlenül, jóllehet gyakorta hosszú évek múlva jelentik ma-

gukat, a’ sok lelki ’s testi kínokkal összekötött nyavalyák,,

mint a’ kérlelhetlen halálnak zsarnok követei.— Általában az

emberiség nevében ,
’s az ujdon született ártatlan kisdedük

szerelmére kérjük a’ gyerrnekágyosokat ,
távoztassanak el

maguktól a’ lehetségig minden ártalmakat, engedjek meií-

gyözetni magukat
,
miszerint a’ gyermekágyasoknál elejénte

csekélynek látszó kórok is többnyire halálosok, mellyek ha

saját vigyázatlanságuknak vagy könnyelmségüknek követ-

kezményei ,
nemcsak öngyilkosságot követnek el : hanem

gyakran szülötteiknek is borzasztó gyilkosivá válnak.

Az álladalom nemcsak az emberiség tekintetébl, hogy
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sok szerencsétlen ,
kivált házasságon kivül lev nket a’ két-

ségbeeséstl megóvjon
,
hanem saját hasznáért is, hogy minél

több ’s egészséges polgárokat nyerjen
,

a’ szül ’s gyermek-

ágyas nk irányában különös kémélettel fog lenni
,

’s ügyelni

fog: hogy nagyobb városokban szülházak legyenek, ’s azok-

ban a’ szegények és házasságon kivül lévk minden kénye-

lemmel ingyen láttassanak el a’ nélkül, hogy nevüket ’s állá-

sukat kijelenti kényteleníletnének. E’ nket a’ szülés után is

minden megbecstelenités ellen erélyesen védi
,

’s szülötteik

iránti aggodalmaikat részint jól rendezett lelenczházak felál-

lítása, részint gyermekeiknek más polgárokkal egyenl jogo-

kat biztosító törvények hozatala ’s végrehajtása által — a’ le-

hetségig enyhíteni igyekezendik.

A’ természet, hogy a’ nket a’ terhesség- és szüléssel

járó kellemetlenségekért és szenvedésekért némileg megju-
talmazza

,

’s kebleiket a’ gyermeknevelés terheinek elvisel-

helésére megedze
,
beléjök most egy uj ,

elttük eddig isme-

retlen
,

’s egész valójukat kimondhatlanul boldogító érzést, a’

gyermekeik iránti édes anyai szeretetet önté. Az anyai szeretet

roppant nagyságáról — mellyel a’ nknél egyedül a’ nemi-
ösztönbl ered szerelem múl felül — mindennapi saját ta-

pasztalásunk ’s a’ história elegend kedves tanúságot nyújt.

A’ természet mködéseiben ugrást nem ismervén
,
ha-

nem mindenekben lépcsnként haladván
,

az njdon szülött

gyermeket nem választja el a’ szülés által rögtön egészen
annyátólj’s azt még egy ideig véle, összeköttetésben tartani

igyekszik; mit áz által akar elérni : hogy a’ magzat születé-
séig az annya vérébl vett táplálékát

, késbb annyának egy
más nedvébl, t. i. tejébl vegye.

Természetelleni súlyos bnt követnek el olly anyák

,

kik helyes ok nélkül, gyakran csupán kényelembl, vagy
némi kecsek feláldozásának helytelen féltékenységébl sze-
relmük zálogának emliket kegyetlenül megtagadni nem
irtóznak. Ezek nemcsak szülötteiknek ártanak felettébb már
az által is

, hogy lelketlen annyuktól életmüves ert nem köl-
csönözhetnek; hanem önmaguknak is: mert a’ csecsem min-
den mozdulatával 'annyában a’ szeretet érzetét — az állati
élet felmagasztalására igen hatólag mködt — szüntelen
élesztvén

, annak életére hasonló hatással bír, mint a’ minde-
neket éltet nap a’ földre

; továbbá a’ nemzés nagy munkája
a’ szoptatás által lévén befejezve

,
’s a’ n elbbi állapotába

visszahelyezve — a’ természet mködésének rendes folyama



a’ szoptatás elmulasztása által félbeszakaszlatván
,
ebbl nem

ritkán veszedelmes gyermekágyi kórok, letételek, fejérfo-

lyás, magtalanság, méh- ’s ernlö-lob ’s megkeményedés
,

’s

e’ részek rákfenés nyavalyái ’stb. erednek.

Azonban vannak esetek
,
hol az anya — felette nagy

gyengeség
,
vagy más hirtelen le nem gyzhet korok miatt

— a’ szoptatást mint magára károst , a’ csecsemre nem fo-

ganatost
,
félbenhagyni kénytelen. Illy mostoha esetben daj-

kára van szükség, kinek megválasztásánál mindig orvosnak

tanácsát kell kikérni. — Dajkaságra legalkalmasabb olly n,
ki az anyával korra

,
természetre és a’ szülés idejére legkö-

zelebb áll. — Siralmas valóban olly kisdedek sorsa, kik úgy-
nevezett száraz dajkák által tápláltatnak

;
mert az állati lej

ritkán felelvén meg a’ csecsem emésztésének, az igen töké-

letlen pótlék; ’s nem szopván azt a’ kisded egyenesen az em-
lkbl

,
hiányzik azon életmíves viszony, melly a’ szoptató

és szopó közt j el.

Minekutána elvitázhatlan igazság, miszerint nem egye-

dül a’ fogamzás
,
viselség és szülés teszik az anyát; hanem

fleg szülötteiknek czélszerü felnevelése: igyekezni fognak a’

nk, kik az édes anyai sokat jelenl tisztes nevezetet nem

csupán bitorolni ,
hanem valóban megérdemleni

,
— kik az

emberiséget lelkileg ’s testileg kiképzett ivadékról
,

az édes

hazát lelkes jó polgárokról ’s honleányokról, családukat méltó

utódokról, önmagukat pedig erényes gyermekekrl biztosítani

akarják, — hogy gyermekeiknek okszer, életkorukhoz mért

ápolási, ’s nevelést adjanak.

Különös ügyelettel kell lenniük a‘ csecsemkre
,
kiknek

tápláléka, az elfogak megjelenéséig ,
csupán emlikbl szo-

pott tej legyen
,
vagy legfelebb kétszersültel ’s finom darával

készült leves. — A’ fogaknak megjelenése után is a’ gyerme-

keknek
,
7-ik évükig ,

reggelire ’s vacsorára tejet adjanak

,

délben gyenge húst, más könnyen emészthet étkekkel
,
nap-

közben pedig gyümölcsöt. Kerüljék a’ kövér, lésztás, felettébb

czukros és fszeres ételeket ’s a’ kávét. Italul egyedül vizet

vagy tejet nyújtsanak gyermekeiknek. — A’ gyermekek tisz-

taságára
,
világos ,

tágos, többször kiszellösztetelt szobájukra,

álmukra szinte terjeszszék ki figyelmüket. Gondoskodjanak

arról is
,
hogy gyermekeik a’ szükséges testmozgást el ne

mulaszszák
,
”s játékaik egészségükre ártalmas befolyással ne

legyenek. A’ himl ellen kisdedeiket idejében beollatni fóte-

endik egyike legyen. — Minekutána a’ test kifejtését felelte
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hálnillalja a’ lelki Ichelségek kora kifejtése
,
azoknak itW e-

lölti megjelentél elömozdílni ne iparkodjanak az anyák, ’s

általában gyermekeikre 7 éves korukig tanulmányokat ne

erszakoljanak.

El ne felejtkezzenek az anyák arról
,
hogy a’ gyermek-

kor a’ kifejlésnek kora lévén ,
’s annak bizonyos szakaiban

bizonyos életmvek tökéletesbitéscre vagy kifejtésére van

leginkább irányozva a’ gyermek egyéni élete
,
mi nem ritkán

kóros tüneményekkel van egybekötve ;
— ’s ha a’ természet

munkálódásában oktalanul akadályozlatik
;
vagy szükség ese-

tében el nem segítelik
,
könnyen veszedelmes nyavalyák

idéztethetnek el. — Továbbá e’ gyenge korban a’ csekélyebb

vagy csekélyebbnek látszó betegs^ek is gyakran csakhamar

halálos kórokká fajulnak ;
— szükséges hogy az anyák, mi-

helyt kóros tünémenyeket vesznek észre gyermekeiken,

azonnal orvosi tanácsért folyamodjanak.

Az álladalom pedig gondoskodandik mindenféle isko-

lákról
,
mellyekben a’ növendékek a’ lehetségig tökéletes

testi ’s lelki — minden elitéletektl ment — nevelést nyer-

jenek, hogy az édes hazának ’s más embertársaiknak necsak

terhökre ne váljanak, hanem mint jó polgárai ’s polgárni a’

jó honnak
,
annak érdekét , és igy saját javukat ’s embertár-

saik boldogságát mindenben ’s mindenkor elmozdítni szent

törekvésük legyen.

Általában, midn az ifjú nemzedék a’ serdülés! kort

már elérte, nevelése leginkább a’ status és az atyának köte-

lessége
;
de a’ lányoknál még ekkor is legnagyobb részben

az anyákra háramlik az
,
kiknek felserdült leányaikat a’ nekik

udvarló férfiak iránti magukviseletükröl
, a’ leend férjeik

irányában! kötelességeikrl
,
a’ havitisztulás

,
terhesség , szü-

lés
,
gyermekágy

,
gyermekeik ’stb. körüli teendkrl szere-

tettel oktatni, ’s mindenkép arra törekedni szent kötelességük;

hogy lányukból hü honleányt
,
erényes feleséget

,
édes anyát

,

’s jó gazdaasszonyt neveljenek.

Özvegységre a’ n, ha még 40 évet túl nem élt,

’s jó egészséggel bír
,
ne vegyen tekintetbe mellékes czélo-

kat
, ’s a’ rósz világ gyanúsítását ; hanem igyekezzék , a’ ter-

mészet törvényéhek hódolva
,
nemét tovább is szaporítani ’s

férjhez menni.

Nem csekély figyelmet érdemel a’ néletnek azon id-
szaka

, mellyben a’ holdszám kimaradj a’ fogamzás többé meg
nem történhetik, ’s igy az ezeltt részint kiürített, részint a’
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magzat táplálására fordított nedvek most az élelmüvezetben
maradván

, vértolulásokra ’s ezekbl ered nyavalyákra
,
kü-

lönösen a’ nemzrészek
, ’s ezekkel szorosabb összeköttetés-

ben lév életmvek kórjaira nyujlnak alkalmat
,
leginkább e’

korszak els éveiben.

Az öregségben a’ nknél szinte mint a’ férfiaknál az é-

leter, ’s igy a’ kültermészet romboló mködései ellen irány-

zott viszhatás naponta fogyván, ’s a’ kórhajlam
,
fkép az

életer elgyengülésében gyökeredzett nyavalyákra mindin-

kább növekedvén
,
ezen életkort az illetk nagy gonddal ki-

sérendik
,

’s az elöregedett vagyontalan nk sorsáról az álla-

dalom gondoskodandik.

Bár az emberi kor lehet legvégs határát egyedül fér-

fiak szokták elérni; a’ nk inindazáltal általában nagyobb ö-

regségre jutnak a’ férfiaknál. Még nagyobb — ’s kevesebb

testi kellemetlenségekkel és sokszorozott lelki kéjjel járó

öregségre fognak pedig jutni
,
ha az anyatermészet intéseit

józanul követik
,
és a’ természet apostolainak tanácsát híven

teljesítik. — Hogy a’ természet e’ magasztos ajándékára ma-
gukat érdemeseknek is mutassák, minden erejükbl igyekez-

zenek : hogy az emberiség
,
hónuk

,
férjük ’s gyermekeik

iránti kötelességeiknek mindenütt ’s mindenkor lelkiismere-

tesen megfeleljenek.

Bátran nézhetnek illy erényes agg nk a’ feléjük lép-

del halálnak fagyos szemeibe; — de bátran is néznek: —
mert a’ természet mint gyöngéd édes anya gondoskodik illy

érdemes lányairól, ’s hogy nekik nagyobb félelmet ’s szomo-

rúságot ne okozzon
,
beléjök ekkor az életunalom érzését ön-

ti; mellynek következtében az élettl menekülni kívánván, ha

nem is örömmel, legalább egykedvleg, közönyösen várják

azon perczet
,
mellyben emberi életük megsznvén, ismét a’

természetnek — szahadakaraluk befolyása nélküli — rendel-

kezésére bizzák tetemüket
;
— hogy azon er és anyag

,

melly bennük az embert képezé
,

’s némi befolyásával kor-

mányoztatolt a’ szabadakaralnak, szabadakaratuk megsznvén

egyéni életükkel
,
a’ természetnek más törvényei idéztetnek

elj mellyeknek örök mködése eszközli, miszerint az örök

természetben más alakban nyerjenek örök életet.
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Theses defenenae.

1. Non aura seminali
,
séd semine ipso fetnina Humana fru~

ctificatur.

Z. Non audilus, séd visus sensuum externorum principem

CODStituit.

3. Corporis animalis pars singula propriam vivit vUam: ab

universali tamen dependentem.

4. Non existit febris puerperalis.

3. Contagium syphililico-cancrosum non est dislinctum a con-

tagio bloenorrhoico ;
ac proin bloenorrhaea et ulcus sypbiliticum

eiusdem contagii producla sunt.

6. Ulcus sypbiliticum non constituit morbum topicum.

7 . Fluxus cruentus tantum partém et symptoma menstruationis

constituit.

8. Rubeola nil aliud quam scarlatina modificala.

- 9. Non aetas sola, séd judicium quoque facit medicum.

^ 10. Mors absolula in nalura non existit.


